Zápis z jednání Okresní odborné rady mládeže SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 18. 2. 2019
Porada Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORM)
byla svolána na den 18. 2. 2019 od 16:00 hod do salonku restaurace U Maxe v Mladém.
Přítomni: dle prezenční listiny bylo 10 členů OORM, jeden byl omluven.
1. Zahájení:
Po zahájení porady OORM a přivítání hostů – lektorky školení vedoucích a instruktorů kolektivů MH a
vedoucí kanceláře OSH Č. Budějovice, jsme byli seznámeni s programem této schůzky.
2. Školení vedoucích a instruktorů kolektivů MH:
Školení vedoucích a instruktorů kolektivů MH proběhne na LDT ve Velkých Skalinách ve dnech 6. a 7. 4.
2019. V sobotu 6. 4. 2019 proběhne praktická výuka a v neděli 7. 4. 2019 teoretická část, která bude
završena testem znalostí. Zde budou účastníci této akce seznámeni s Letními školami instruktorů, s
věkovými kategoriemi v Českobudějovickém dvojboji, doplnění přihlášek MH o zdravotní stav dětí a
s dalšími organizačními záležitostmi. Součástí nedělního programu by měla být i přednáška z první pomoci,
psychologie a pedagogiky. Přílohou tohoto zápisu je závazná přihláška. Na příští OORM bude vytvořen plán
celého tohoto školení.
3. Termíny a místa konání vyšších postupových soutěží:
a) Okresní soutěže:
Plamen: 1. 6. 2019 ve Zlivi
Dorostu: 9. 6. 2019 na SKP v Českých Budějovicích
V PS: 8. 6. 2019 na SKP v Českých Budějovicích
b) Krajské soutěže:
Plamen: 22. 6. 2019 v Bechyni
Dorostu: 16. 6. 2019 v Táboře
V PS: 15. 6. 2019 v Táboře
c) MČR:
Plamen: 29. 6. - 1. 7. 2019 ve Vlašimi
Dorostu: 5. 7. – 7. 7. 2019 ve Svitavách
V PS: 30. 8. – 1. 9. 2019 v Ústí nad Labem
4. Nominace hlavních rozhodčích:
OORM vytvořila nominaci hlavních rozhodčích pro rok 2019 na soutěže zařazené do Českobudějovického
dvojboje, na okresní soutěž v Plamenu a na jarní kola obvodových kol hry Plamen.
Nominace rozhodčích na Krajské soutěže bude projednána na příštím jednání OORM.
5. Názorový průzkum:
OORM se po delším projednávání shodla a vypsala dotazník: Úpravy směrnice pro činnost dorostu, a
následně 19. 2. 2019 odeslala elektronicky zpět ÚORM v Praze.
6. Změna termínu obvodového kola hry Plamen v obvodu č. 3:
Z důvodu vyhovění požadavku některým vedoucím kolektivů MH, aby se mohli s dětmi zúčastnit
Českobudějovického dvojboje 11. 5. 2019 v Ledenicích, a po telefonické domluvě s pořadatelem jarního
kola hry Plamen SDH Ločenice, byl termín této soutěže přesunut ze soboty 11. 5. 2019 na neděli 12. 5.
2019. Schůzka obvodu č. 3 proběhne v měsíci dubnu.

7. Elektronické přihlašování do Českobudějovického dvojboje:
Soutěže zařazené do Českobudějovického dvojboje ve Zlivi, Nových Homolích a Dolním Bukovsku budou
mít otevřenou rezervaci i v týdnu před soutěží z důvodu, že se konají ve stejný den s VC.

8. Různé:
- školení rozhodčích MH a dorostu bude projednáno na příštím zasedání OORM, zda proběhne dohromady
se školením vedoucích a instruktorů kolektivů MH ve Velkých Skalinách – dle zájmu, či samostatně.
- okresní soutěž v dorostu bude po předchozí domluvě zajišťovat OORS.
- dle průzkumu ve SDH z obvodu č. 5 pro příští ročník hry Plamen 2019/2020 zůstane obvod č. 1 a č. 5 pro
soutěže obvodových kol spojen.
- po předchozí domluvě OZ na okresní kolo hry Plamen a dorostu vytvoří členka OORS.
- do konání zasedání příští OORM bude zjištěna případná možnost technické čety ze SDH Borovany a
ze SDH Jílovice pro okresní soutěže v Plamenu a v dorostu.
- vyplněné Registrační listy sportovního oddílu SDH jsou odevzdávané na OSH Č. Budějovice a poté
hromadně budou elektronicky odeslány.
- na webových stránkách a emailové adrese www.pragoelast.cz, info@pragoelast.cz lze získat informace
o případném zakoupení tartanu různých velikostí a barev k opravám hasičských překážek.
- dvě další získané PPS zn. Tohatsu OSH v Českých Budějovicích byly zapůjčeny do SDH Chrašťany a
do SDH Lišov. Byly pořízené dvě desky pod PPS zn. Tohatsu pro zvýšení jejich stability a byly zapůjčeny
do SDH D. Bukovsko a SDH Strážkovice, které tyto PPS dodávají na soutěže Českobudějovického
dvojboje. Zároveň byl podán do VV OSH Č. Budějovice ke schválení požadavek na pořízení držáků savic
na tyto PPS zn. Tohatsu.
9. Závěr:
Termín dalšího konání OORM byl stanoven na 25. 3. 2019 opět v salonku restaurace U Maxe v Mladém od
16:00 hod a jednání OORM bylo ukončeno v 18:25 hodin.
Zapsáno 18. 2. 2019 v Mladém dle nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.
Příloha: Závazná přihláška na školení vedoucích.

PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A ROZHODČÍCH MLÁDEŽE
Pořádaného OSH České Budějovice, ve dnech 06. - 07. 04. 2019 ve Velkých Skalinách
SDH________________________________________________ přihlašuje následující osoby na školení:
Vyplňte tabulku a křížkem označte, co bude osoba na školení dělat. Lze označit vykonání vedoucího i
rozhodčího současně. Pokud si nejste kvalifikací jistí, nechte kolonku prázdnou.
Jméno a příjmení

Datum
narození

Telefon

NOVĚ
VEDOUCÍ
III.

OBNOVA
VEDOUCÍ
III.

NOVĚ
VEDOUCÍ
II.

OBNOVA
VEDOUCÍ
II.

NOVĚ
ROZHODČÍ

OBNOVA
ROZHODČÍ
II.

Důležité informace:
-Školení se koná ve dnech 06. - 07. 04. 2019 ve Velkých Skalinách. Od 06,45 do 07,30 probíhá prezence.
Předpokládaný konec v sobotu je kolem 19. hodiny. V neděli je předpokládaný konec kolem 15 hodiny.
-přihlášky je nutno zaslat podepsané a orazítkované na e-mail jirina.gramanova@centrum.cz nejdéle do 10.03.2019.
Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel.
-osoby je ze závažných důvodů možno odhlašovat do 24. 03. 2019 opět na e-mailu jirina.gramanova@centrum.cz.
Po tomto termínu již nelze osobu odhlásit a za osobu bude účtován storno poplatek ve výši 400,- Kč/den.
-S sebou: směrnice HRY PLAMEN (případně možnost na místě zakoupit), psací potřeby, doporučujeme účast v PS II
a vhodnou venkovní obuv, věci osobní hygieny. Povlečení zajištěno. Zájemci mohou mít s sebou flash – disk pro
stažení prezentací a materiálů.
-Celodenní pitný režim a strava zajištěny v místě konání.
-Předčasný odjezd za školení nebude umožněn a při neabsolvování celého školení dle rozpisu nebude umožněna
obnova či udělení kvalifikace.
-Zdravotní služba zajištěna v místě konání.
-Kapacita školení je omezena na 120 osob. V případě velkého zájmu budou osoby, které mají platné kvalifikace, či jich
bude mnoho z jednoho SDH z kapacitních důvodů odhlášeny pořadatelem. O tomto budete případně informováni.

Starosta SDH svým razítkem a podpisem stvrzuje závaznost této přihlášky.
V_____________________dne_____________
___________________________
Razítko a podpis starosty SDH
Kontaktní osoby:
Přihlášení, odhlášení - Jiřina Gramanová, tel.: 606 641 831, e-mail: jirina.gramanova@centrum.cz
Organizační zabezpečení - Markéta Tischlerová, tel.:606 054 649, e-mail: tischlerova1@seznam.cz

